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PANEVĖŽIO SPORTO CENTRAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

                        2020 M. GRUODŽIO 31 D. 

1.BENDROJI INFORMACIJA 

Panevėžio sporto centras, įmonės kodas - 300036519, Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

 

Adresas: Liepų al. 4 , Panevėžys, Lietuvos Respublika 

 

Subjektas užsiima sportinis ir rekreacinis švietimas. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ir kiti struktūriniai padaliniai  

buvo šie: 
Eil. 
Nr. 

Filialas/ struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla 

1 2 3 4 

    

    

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjektas filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi. 

 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo: 

 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

156 156 

 

 

Sąlygos, kuriomis paremta veikla  ir  kurios gali paveikti tolesnę veiklą: 

 

Panevėžio sporto centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis anspaudą 

su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos 

įregistruotuose bankuose. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo, Sporto, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos vaikų 

teisių konvencija, Lietuvos respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Panevėžio 

miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir sporto centro nuostatais.  

Panevėžio sporto centras yra biudžetinė pelno nesiekianti neformalaus vaikų švietimo įstaiga, 

sudaranti sąlygas saviraiškai per sportą. Centro tikslas-skatinti sportininkų saviraišką, ieškoti 

talentingų sportininkų, rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti šaliai Olimpinėse žaidynėse, 

Pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose sportiniuose renginiuose. 

      Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę sporto centro veiklą, sporto centro darbuotojai 

neįžvelgia. 

 

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki) 

          

2.APSKAITOS POLITIKA 

Įstaigos apskaitos politika parengta vadovaujantis VSAFAS nuostatomis. 

1.Finansinių ataskaitų forma 

    Sudarant įstaigos metines, ketvirtines ataskaitas bei teikiant jas savivaldybės finansų ir biudžeto skyriui, 

naudojamos formos paruoštos „Biudžetas VS“ programoje. Formose pagal ataskaitų formų pildymo 
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rekomendacijas naudojamos formulės. Neigiami skaičiai pateikiami su minuso ženklu arba skliausteliuose 

be minuso ženklo. 

 

2.Finansinių ataskaitų valiuta 

           Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki 

šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).  

 

 

3.Pastabos. 
3.1. (P03) NEMATERIALUSIS TURTAS. 

 

Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo 

tarnavimo laiko nematerialiajam turtui: 

       Nematerialaus turto, turinčio neribotą naudingo tarnavimo laiką amortizacija neskaičiuojama. Įstaiga 

tokio nematerialaus turto neturi.  

 

Pridedami priedai: 13 VSAFAS  1 priedas.  

 

Iš įstaigos pajamų lėšų (30) : 

Užpajamuota operacinė sistema ( 3 vnt.), programinė įranga ( 3 vnt.), antivirusinė programa ( 18 vnt.) 

( ilgalaikis nematerialus turtas) -----------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

                                                                                           2085,00 Eur ( įsigijimo vertė) 

                                                                                           2085,00 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31)  

   

13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.62,64.1-64.3p. 

  

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas,  

balansinė vertė:  

 

 

 

Duomenų nėra. 

 

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar 

pasigaminimo savikainą sudaro: 

 

 

 

 

Visiškai amortizuotas, bet dar naudojamas įstaigos veikloje nematerialusis turtas yra: 

duomenų bazių valdymo sistema „Sybase SQL Anywhere 10“ su buhalterine apskaitos sistema 

„Biudžetas“- VSAFAS įsigijimo savikaina 862,20 Eur, operacinė sistema MS įsigijimo savikaina 158,00 

Eur ir interneto svetainės įsigijimo savikaina 434,43 Eur. 

 

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra: 

                                                                      

 

 

 

Duomenų nėra. 

 

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įvykdymo garantija, likutinė vertė yra: 

 

 

 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1454,63 1296,63 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

- - 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

- - 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

- - 
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Duomenų nėra. 

 

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro: 

 

 

 

 

 

Duomenų nėra. 

 

 

 

NAUJO NEMATERIALIOJO TURTO, ĮSIGYTO PERDUOTI, BALANSINĖ VERTĖ PAGAL 

TURTO GRUPES. 

 

Įstaiga nematerialaus turto skirto perduoti neturi. 

 

 

 

 

13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.64.5-64.6p. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo 

momentu buvo:                                                                                  

 

 

 

Duomenų nėra. 

 

 

Nematerialiojo turto tyrimų  išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro: 

 

 

 

 

Duomenų nėra. 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.1p. 

 

Pagal finansinės nuomos (lizingo)sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 

sutarties laikotarpis nėra  pasibaigęs, likutinė vertė: 

  

Duomenų nėra. 

 

13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.62p. 

 

Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo 

tarnavimo laiko nematerialiajam turtui: 

- 

 

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.71,72p. 

 

Duomenų nėra. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

- - 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

- - 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

- - 
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22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.72,1,73p. 

 

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai: 

 

Nematerialus turtas 2020 m. nuvertintas nebuvo. 

 

Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant nematerialiojo turto atsiperkamąsias vertes per 

ataskaitinį laikotarpį, įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė nematerialiojo turto atsiperkamoji 

vertė, taip pat tokių keitimų priežastys: 

- 

 

3.2. (P04) ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

 

 Pridedami priedai: 12 VSAFAS 1 priedas.                                   

ILGALAIKIO TURTO PIRKIMAS IR NURAŠYMAS PAGAL ŠALTINIUS                                   

2020 metai sausio- gruodžio mėn. 

 

Iš įstaigos lėšų (30) : 

Užpajamuoti kompiuterių komplektai, 3 vnt. ( kompiuterinė įranga) ------------------------------------                                                                                            

                                                                                             3141,00 Eur ( įsigijimo vertė) 

                                                                                             3141,00 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31)  

Užpajamuotos programinės įrangos, 4 vnt. ( nematerialus ilgalaikis turtas) ----------------------------                                                                                             

                                                                                               588,00 Eur ( įsigijimo vertė) 

                                                                                               588,00 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31) 

Užpajamuotos operacinės sistemos, 3 vnt. ( nematerialus ilgalaikis turtas) ------------------------------ 

             897,00 Eur ( įsigijimo vertė) 

             897,00 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31) 

Užpajamuota antivirusinė programa, 18 vnt. ( nematerialus ilgalaikis turtas) ---------------------------- 

             600,00 Eur ( įsigijimo vertė) 

                                  600,00 Eur ( likutinė vertė) 

    

Iš kitų biudžetinių įstatigų lėšų ( 41) : 

Užpajamuotas krepšinio stovas ( kitas ilgalaikis materialus turtas) ---------------------------------------- 

           2178,00 Eur ( įsigijimo vertė) 

           1815,20 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31) 

Užpajamuotos baidarės vienvietės , 1 vnt. ir 1 vnt. dalinai ( kitas ilgalaikis materialus turtas) -------- 

            2577,00 Eur ( įsigijimo vertė)     

 

Iš biudžeto lėšų ( 151) : 

Užpajamuotas stadiono bėgimo takų remontas ( esminio pagerinimo darbai) --------------------------- 

         201263,92 Eur ( įsigijimo vertė) 

                                        0,00 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31)  

Užpajamuota laistymo sistema, ( infrastruktūros statiniai) -------------------------------------------------- 

                                                                                              23035,98 Eur ( įsigijimo vertė) 

                                                                                              22844,02 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31) 

Užpajamuota valtis ( kitas ilgalaikis materialus turtas) ------------------------------------------------------- 

              2964,50 Eur ( įsigijimo vertė) 

              2915,11 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31) 

Užpajamuotas trekinis dviratis ( kitas ilgalaikis materialus turtas) ----------------------------------------- 

              2800,00 Eur ( įsigijimo vertė) 

              2800,00 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31)   

Neatlygintinai gautas inventoriaus sandėlis ( negyvenamieji pastatai) -------------------------------------- 

               1290,00 Eur ( įsigijimo vertė) 
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            1279,28 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31)         

Neatlygintinai gautas stadionas ( kiti statiniai) ----------------------------------------------------------------- 

              524019,93 Eur ( įsigijimo vertė) 

                                                                                                303640,16 Eur ( likutinė vertė 2020.06.30) 

Neatlygintinai gauti vandentiekio tinklai ( infrastruktūros statiniai) -------------------------------------------- 

                11678,64 Eur ( įsigijimo vertė) 

                                                                                                  11354,25 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31) 

Neatlygintinai gautos irklentės, 4 vnt. ( kitas ilgalaikis materialus turtas) ------------------------------------- 

                  2200,00 Eur ( įsigijimo vertė) 

                                                                                                    1760,16 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31) 

Priimta iš Panevėžio m. savivaldybės esminio pagerinimo darbų suma ----------------------------------------   

                                  375535,03 Eur 

 

Perduota Panevėžio m. savivaldybei stadionas ( kiti statiniai) -------------------------------------------------- 

                524019,93 Eur ( įsigijimo vertė) 

                303640,16 Eur ( likutinė vertė 2020.06.30) 

Nurašyti kabineto baldai, stalas su šešiomis kėdėmis, virtuvės komplektas Aistė, biuro spinta, sekcija 

keturių dalių  ( baldai) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                   2327,97 Eur ( įsigijimo vertė) 

                                                                                                           0,00 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31) 

Nurašyta reklama vaizdinė, apsaugos tinklas- 3 vnt., reklaminė dekoratyvinė tvorelė, rankinio vartai 

aliuminiai su tinklais, stovas dviračių remontui, elektrotalė, kilnojamas bokštelis, užuolaidos, televizorius 

Gold Star CF14, elektrinė viryklė Heler, stiprintuvas dviejų kanalų  ( kitas ilgalaikis materialus turtas) ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    12180,85 Eur ( įsigijimo vertė) 

                                                                                                              2,00 Eur ( likutinė vertė 2020.10.31) 

Iš valstybės lėšų ( 144, 1461): 

Užpajamuotos baidarės vienvietės, 3 vnt. ir 1 vnt. dalinai ( kitas ilgalaikis materialus turtas) ---------------- 

                      6923,00 Eur ( įsigijimo vertė)

                                            

Neatlygintinai gauta tribūna 600 vnt. sėdimų vietų ( kiti statiniai) ------------------------------------------------ 

                    37217,33 Eur ( įsigijimo vertė) 

                                                                                                      35976,79 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31) 

Neatlygintinai gauta tribūna 508 vnt. sėdimų vietų ( kiti statiniai) ------------------------------------------------ 

                   31510,67 Eur ( įsigijimo vertė) 

                                                                                                     30460,35 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31) 

Neatlygintinai gautas informacinis LED ekranas ( kitos mašinos ir įrenginiai) ---------------------------------- 

                    18540,00 Eur ( įsigijimo vertė) 

                    17992,04 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31)   

Neatlygintinai gautas bėgimo komplektas ( kitas ilgalaikis materialus turtas) ----------------------------------- 

                      9998,23 Eur ( įsigijimo vertė) 

                      9831,61 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31) 

Neatlygintinai gautas jūrinis konteineris ( kitas ilgalaikis materialus turtas) ------------------------------------- 

                      1448,10 Eur ( įsigijimo vertė) 

                            0,00 Eur ( likutinė vertė 2020.12.31) 

Priimta iš Panevėžio m. savivaldybės esminio pagerinimo darbų suma ----------------------------------------   

                                     1762235,84 Eur 

 

                                                       

                                                               

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5294325,45 Eur,  

iš jų: gyvenamųjų pastatų likutinė vertė 46604,25 Eur, negyvenamųjų pastatų likutinė vertė 4244364,66 

Eur, infrastruktūros statinių likutinė vertė 744613,85 Eur,  kitų statinių likutinė vertė 78796,28 Eur,  
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transporto priemonių likutinė vertė 11513,22 Eur, baldų, kompiuterinės įrangos ir kitos biuro įrangos 

likutinė vertė 13280,23 Eur,  kito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 153035,46 Eur, nebaigtos 

statybos likutinė vertė 2117,50 Eur . 

 

 

 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.1-76.4p. 

 

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo 

ir pasigaminimo savikaina:  

 

  

 

 

 

 

 

Visiškai  nudėvėto, bet veikloje naudojamo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savikainą sudaro: 

Gyvenamieji pastatai                          6194,18 Eur 

Negyvenamieji pastatai                     62595,26 Eur 

Infrastruktūros statiniai                       6858,00 Eur 

Kiti statiniai                                      11325,83 Eur 

Transporto priemonės                     148852,55 Eur 

Baldai                                                31061,80 Eur 

Kompiuterinė įranga                         16398,46 Eur 

Kita biuro įranga                                   431,82 Eur 

Kitas ilgalaikis materialus turtas     164492,21 Eur 

Viso nudėvėto, bet dar naudojamo ilgalaikio materialaus turto vertė: 448210,11 Eur 

 

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra: 

 

 

 

 

Duomenų nėra. 

 

 

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra: 

 

                                                                      

 

 

Duomenų nėra. 

 

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro: 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

  448210,11 443735,57 

  

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

- - 

  

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

- - 

  



 7 

 

 

 

 

Duomenų nėra. 

 

 

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro: 

 

 

 

 

Duomenų nėra. 

 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.5-76.6p. 

 

 

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. 

Tokio turto likutinę vertę sudaro: 

 

 

 

Duomenų nėra. 

 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.7p.,78.2p 

 

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną: 

 

 

 

Duomenų nėra 

 

 

 

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinė vertės: 

Duomenų nėra. 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.78.1p. 

 

Reikšmingų AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto likutinių verčių pasikeitimų priežastys: 

- 

 

 Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes: 

Duomenų nėra. 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.8 p. 

 

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą  per ataskaitinį laikotarpį priežastys: 

 Iš kitų mašinų ir įrengimų grupės ilgalaikis materialus turtas perkeltas į kito ilgalaikio materialiojo turto 

grupę, nes atitinka požymius šiai grupei. 

 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.77p. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

-  - 

  

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

-   - 

  

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

- - 

  

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

- - 
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Ilgalaikis materialusis turtas, priskirtas prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių 

grupių, ar kitų vertybių: 

Duomenų nėra. 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO PERDAVIMO 

SUTARTYS“ XII.56.1 

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties 

laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė: 

Duomenų nėra. 

 

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.72.1, 73p. 

 

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai: 

Nuvertėjimo nebuvo  

Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamąsias 

vertes per ataskaitinį laikotarpį, įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė ilgalaikio materialiojo 

turto atsiperkamoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys: 

Duomenų  nėra 

 

3.3. FINANSINIS TURTAS 

Duomenų nėra. 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI“ XIII.87p. 

 

Kredito rizika 

- 

Palūkanų normos rizika 

- 

Likvidavimo rizika 

- 

Užsienio valiutos rizika 

- 

Kitos rizikos 

- 

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ 

TURTĄ“, detalizavimas: 

- 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI“ XIII.94p. 

Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta: 

Duomenų nėra. Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga neturi. 

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma: 
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Duomenų nėra. 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI“ XIII.95.6p. 

Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP) 

Duomenų nėra. 

 

Teisės pagal išvestines finansines priemones  planuojamos įvykdyti: 

Duomenų nėra. 

 

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma: 

 

 

 

 

Duomenų nėra. 

 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI“ XIII.91p. 

 

Suteiktos paskolos: 

Duomenų nėra. 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI“ XIII.88.6.2p.-90p. 

 

Planuojami sandoriai, kurių finansinei rizikai valdyti naudojamos išvestinės finansinės priemonės, tačiau 

nesitikima, kad jie bus vykdomi; 

 

- Duomenų nėra. 

 

Dalis parduoti laikomo finansinio turto apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina. Šio finansinio turto 

tikroji vertė nėra nustatoma dėl šių priežasčių: 

 

- Duomenų nėra. 

 

3.4. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai. 

 

Duomenų nėra. 

Biologinio turto įstaiga neturi.  

 
16-ojo VSAFAS „BIOLOGINIS TURTAS IR MINERALINIAI IŠTEKLIAI „ XV.36.1p. 

 

Biologinis turtas pagal paskirtį skirstomas: 

Duomenų nėra. 

 
16-ojo VSAFAS „BIOLOGINIS TURTAS IR MINERALINIAI IŠTEKLIAI“ XV.36.3,  36.4p. 

 

Biologinio turto tikrosios vertės nustatymo pagrindas: 

- Duomenų nėra. 

 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

- - 

  

  

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

- - 
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Priežastys, kodėl biologinio turto negalima 

patikimai įvertinti tikrąja verte: 

- Duomenų nėra. 

 
 

16-ojo VSAFAS „BIOLOGINIS TURTAS IR MINERALINIAI IŠTEKLIAI“ XV.36.6p. 

 

Kitų pokyčių, pateiktų lentelėje „Biologinio turto , įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį“ detalizavimas: 

- Duomenų nėra. 

 

Kitų pokyčių, pateiktų lentelėje „Biologinio turto, įvertinimo įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis 

kainomis, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ detalizavimas: 

- Duomenų nėra. 

 

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.71,72p. 

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų biologinio turto 

nuvertėjimo nuostolių informacija: 

Duomenų nėra. 

 

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.72.1, 73p. 

 

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai: 

- Duomenų nėra. 

Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant biologinio turto atsiperkamąsias vertes per ataskaitinį 

laikotarpį, įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė biologinio turto atsiperkamoji vertė, taip pat 

tokių keitimo priežastys: 

- Duomenų nėra. 

 

                      3.5. (P08) ATSARGOS 
Pridedamas priedas apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį  8 VSAFAS (1 priedas )  

 

8-ojo VSAFAS „ATSARGOS“ VIII.42.5p. 

Trečiųjų asmenų laikomos atsargos: 

Duomenų nėra. 

8-ojo VSAFAS „ATSARGOS“ VIII.42.4-42.5p. 

Priežastys ir teisiniai reikalavimai, paaiškinantys, kodėl atsargas laiko tretieji asmenys: 

- Duomenų nėra. 

Apskaitoje buvo užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas dėl šių aplinkybių ir/ar ūkinių įvykių: 

Atsargų vertės sumažėjimų 2019 metais užregistruota nebuvo. 

Apskaitoje buvo užregistruotas sumažintos atsargų vertės atkūrimas dėl šių aplinkybių ir/ar ūkinių įvykių: 

- Duomenų nėra. 

 

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ 

LAIKOTARPĮ“ detalizavimas: 

 

Per 2020 metus buvo įsigyta  prekių už 66699,50 Eur . Per 2020 metus sunaudota įstaigos reikmėms  

medikamentų,  medžiagų, degalų, tepalų, atsarginių automobilių detalių už 48457,48 Eur. Už 18242,02 Eur 

turto yra perkelta į nebalansinę sąskaitą Nr.0210001. Ūkinis inventorius yra naudojamas įstaigos veikloje. 

 

Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį: 

Duomenų nėra 
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3.6 (P09) IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 

 

 

Išankstiniai apmokėjimai 2020-12-31d. sudaro 1445,96 Eur.:  ateinančių laikotarpių sąnaudos 

transporto draudimas – 752,42 Eur, prenumerata 55,00 Eur, elektroniniai  sąvadai – 124,22 Eur, turto 

draudimas 504,32  Eur, dezinfekcija 10 Eur. 

 

 

 

 

 

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.73p. 

 

Įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, taip pat tokių 

keitimų priežastys: 

Turto nuvertėjimo per 2020 metus nebuvo. 
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3.7 (P10) Per vienus metus gautinos sumos 

 

Pridedamas priedas:17 VSAFAS (7 priedas). Detalesnė informacija: 

Gautinų sumą sudaro 197162,63 Eur, iš jų: 

Už turto nuomą (10973,79 Eur, - gautinų sumų nuvertėjimas 6461 Eur)- 4512,79 Eur 

Gautinos sumos už ugdymą 2907 Eur.  

Gautinos sumos už paslaugas 1556,31 Eur. Iš to skaičiaus gautinos sumos už elektros energiją - 227,56 

Eur, vandenį – 52,23 Eur, šilumą – 1239,25 Eur, šiukšlių išvežimą – 13,88 Eur, eksploatacines išlaidas -

23,39 Eur. 

Sukauptos finansavimo pajamos 177631,74 Eur.  

Iš biudžeto sukauptos gautinos sumos 176301,74 Eur. Sumos detalizacija:  

Darbo užmokestis 165242,28 Eur . 

Socialinio draudimo įmokos 2409,57 Eur. 

Ryšio paslaugų išlaidos 66,60 Eur. 

Remonto prekių ir paslaugų įsigijimas 151,02 Eur. 

Komunalinės paslaugos 8425,31 Eur. 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 6,96 Eur. 

Iš ES sukauptos gautinos 1330 Eur. 

Įstaigos pajamos pravestos savivaldybei ir gautinos 2021m. 10469,44 Eur. 

Gautini delspinigiai 73,67 Eur. 

Išieškotinos sumos už padarytą žalą 11,68 Eur 

 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“, 

XIII.95.3 p. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų, užregistruotų finansiniame turte, nuvertėjimo pripažinimo 

priežastys: 

Duomenų nėra. 

 

3.8 (P11) PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 

 

Pridedamas priedas : 17 VSAFAS stand. 8 priedas 

Pinigų banko sąskaitoje detalizacija: Viso 4126,16 Eur. 

Pavedimų lėšų bankas - 228,30 Eur, 

Kitų biudžetinių įstaigos lėšų bankas – 3866,86 Eur, 

Elektroninių lėšų bankas – 6,00 Eur, 

Pinigai kelyje –  25,00 Eur. 

 

3.9. (P12) FINANSAVIMO SUMOS. 

Pridedamas priedas: 20-ojo VSAFAS standarto (4 priedas, 5 priedas)  

20 standarto 4 priedo likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro :  

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 2093537,76 Eur.(ilgalaikio turto likutinė vertė) 

2. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 3001606,99 Eur.-ilgalaikio turto likutinė vertė ir 

585,41 Eur nenurašytos atsargos. 

3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 112871,02 Eur.-ilgalaikio turto likutinė vertė ir 228,30 Eur. 

finansavimo sumos kitoms išlaidoms. 

4. 2020 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje yra atstatyti praėjusiais laikotarpiais (2011 m.) 

nekorektiškai VSAKIS pateikti finansavimo sumų duomenys, dėl kurių nesutapdavo pateikti 

duomenys pastaboje P12 „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 

ataskaitinį laikotarpį“ ir „Finansavimo sumų likučiai“. 

5. Nekorektiški duomenys yra atstatyti: 20 VSAFAS 4 priede yra parodytas finansavimo sumų 

pergrupavimas (5 st.) ir finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas (12 st.), suma 52062,51 Eur. 

6. 20 VSAFAS 4 priedas, pateiktas VSAKIS, nesutampa su Biudžetas VS suformuotu, nes šis 

taisymas neįtakoja apskaitos duomenų. 
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3.9 (P17) ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

Pridedamas priedas: 17 VSAFAS (12 priedas) 

Priedo 3 eilutėje tiekėjams  mokėtinos sumos, suma sudaro 11572,46 Eur. Detalizacija: 

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2020-12-31 ataskaitoje kreditorinis įsiskolinimas yra 11572,46Eur, iš jų:  

įsiskolinimas tiekėjams  iš aplinkos biudžeto lėšų sudaro 10219,80 Eur,  spec. lėšų – 36,26 Eur , 

įsiskolinimas iš ES lėšų 1330 Eur. 

 

Programa Ekonominės 

klasifikacijos 

straipsnis 

Finansavimo 

šaltinis 

Mokėtina suma Mokėtinos sumos 

susidarymo 

priežastis 
12.01.01.01 2.2.1.1.1.05. 151 66,6 Mokėtinos sumos 

terminas baigsis 

2021m. sausio 

mėn. 
12.01.01.01 2.2.1.1.1.20. 151 9958,23 Mokėtinos sumos 

terminas baigsis 

2021m. sausio 

mėn. 
12.01.01.01 2.2.1.1.1.15. 151 151,02 Mokėtinos sumos 

terminas baigsis 

2021m. sausio 

mėn. 
12.01.01.01 2.2.1.1.1.30. 151 30,35 Mokėtinos sumos 

terminas baigsis 

2021m. sausio 

mėn. 
12.01.01.01 2.7.3.1.1.1. 151 0,00 Mokėtinos sumos 

terminas baigsis 

2020m. spalio 

mėn. 
12.01.01.01 2.2.1.1.1.06. 30 36,26 Mokėtinos sumos 

terminas baigsis 

2021m. sausio 

mėn. 
12.01.01.01 2.2.1.1.1.14. 30 0,00 Mokėtinos sumos 

terminas baigsis 

2021m. sausio 

mėn. 
12.01.01.01 2.2.1.1.1.07. 30 0,00 Mokėtinos sumos 

terminas baigsis 

2021m. sausio 

mėn. 
12.01.01.01 2.2.1.1.1.21. 30 0,00 

 

Mokėtinos sumos 

terminas baigsis 

2021m. sausio 

mėn. 
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12.01.01.01 2.2.1.1.1.17. 30 0,00 Mokėtinos sumos 

terminas baigsis 

2021m. sausio 

mėn. 
12.01.01.01 2.2.1.1.1.30. 30 0,00 Mokėtinos sumos 

terminas baigsis 

2021m. sausio 

mėn. 

 

 

 

 

                                                                 

Priedo  2 eilutė: Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 13,60 Eur., Tai skola Sodrai iš 

darbdavio lėšų. 

Priedo 4 eilutėje suma 126091,61 Eur. Tai sukaupti atostoginiai: iš jų socialinio draudimo 

įmokos sudaro 1802,19 Eur, atostoginių suma 124289,42 Eur. 

Priedo 5 eilutėje kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2327,11 Eur. Detalizacija: 

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 271,71 Eur,  

Ateinančių laikotarpių pajamos 2055,40 Eur. 

 
17-ojo VSAFAS 12 priedas, lentelė pridedama 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI“ XIII.88.1-88.5p. 

 

Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP): 

Duomenų nėra. 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI“ XIII.88.6.1 p. 

Įsipareigojimai pagal išvestines finansines priemones planuojami įvykdyti: 

Duomenų nėra. 

 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI“ XIII.88.6.2 p. 

 

Planuojami sandoriai, kurių finansinei rizikai valdyti naudojamos išvestinės finansinės priemonės, tačiau 

nesitikima, kad jie bus vykdomi: 

 

Duomenų nėra. 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI“ XIII.96.5 p. 

 

Finansiniai įsipareigojimai, kylantys iš garantinių sutarčių: 

Duomenų nėra. 

 

5.19. ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTASIS 

TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI. 

Duomenų nėra. 
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18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, 

NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTASIS  TURTAS IR 

POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.55p. 

 

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ“, detalizavimas: 

Iš viso : 41546,66. Iš jų 40952,86 Eur darbo užmokestis ,  593,80 Eur  sodra. 

 

18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, 

NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.56 p. 

 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai 

tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, yra maža: 

 

 

Duomenų nėra. 

 

18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, 

NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.58p. 

Neapibrėžtojo turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė 

gauti turtą yra maža: 

Duomenų nėra. 

 

18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, 

NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.60p. 

 

Bendras ginčo pobūdis, dėl kurio suformuotas atidėjinys, neapibrėžtasis įsipareigojimas ar neapibrėžtasis 

turtas, ir informacijos neteikimo finansinių ataskaitų rinkinyje priežastys sprendžiant ginčą su kitomis 

šalimis: 

Duomenų nėra. 

 

5.19. (P18) GRYNASIS TURTAS 

 

4-ojo VSAFAS „GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA“ VI.23-24p. 

 

VSAFAS 1 priedas , lentelė pridedama. 

 

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai: 

Duomenų nėra. 

 

Kitų rezervų sudarymo priežastys: 

Duomenų nėra. 

 

 

5.19. (P21)KITOS  VEIKLOS PAJAMOS  

Pridedamas priedas: 10 VSAFAS ( 3 priedas ) 

2020m. pagrindinės veiklos kitos pajamos 117149,24 Eur ( turto nuomos pajamos), 120,32 Eur (pajamos 

iš atsargų pardavimo. Viso kitos veiklos pajamų  117343,61 Eur. 

 

10-ojo VSAFAS „KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS“ 41.3-43p. 

10 VSAFAS (2 priedas) 

2020m. pagrindinės veiklos  kitų pajamų uždirbta 34953,00 Eur. Tai pajamos už neformalųjį ugdymą 

 

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:  

Duomenų nėra. 

 

3.14.( P22) DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDOS 
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11-ojo VSAFAS „SĄNAUDOS“ IV.19 p. 

 
Lentelė pridedama 

 

24-ojo VSAFAS „SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS IŠMOKOS“ VII.34.4 

 

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams reikšmingai padidėjo dėl 

priežasčių: 

 

 

5.19. (P23) Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 

Pridedamas :6-ojo  VSAFAS (4 priedas) 

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR 

SĄNAUDOS“, detalizavimas: 

Suma sudaro 10,14  Eur. Tai  delspinigiai per 2020 metus už komunalinius patarnavimus. 

 

5.19. SANDORIAI UŽSIENIO VALIUTA. 

Duomenų nėra. 

 

21-ojo VSAFAS „SANDORIAI UŽSIENIO VALIUTA“ VI.26 p. 

Duomenų nėra. 

 

21-ojo VSAFAS  „SANDORIAI UŽSIENIO VALIUTA“ VI.27 p. 

 

Viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatams valiutos kurso pasikeitimas turėjo reikšmingos įtakos. 

Žemiau atskleidžiama informacija apie sandorių užsienio valiuta pobūdį, užsienio valiutos keitimo kursą 

ir jo svyravimus per ataskaitinį laikotarpį: 

Duomenų nėra. 

 

3.17.(P02)SEGMENTAI. 

 

Pridedamas priedas : 25 VSAFAS( 1 priedas)  Jame detaliai išdėstytos sumos. Pagrindinių veiklos sąnaudų 

suma atitinka Veiklos rezultatų ataskaitos B eilutę. 

Per ataskaitinį laikotarpį pagal ekonomikos segmentą patirtas sąnaudas sudaro su užimtumo didinimo 

programos įgyvendinimu susijusios išlaidos (darbo užmokestis ir sodra) – 11993,93 Eur. 

Pagal poilsio, kultūros ir religijos segmentą patirtas sąnaudas sudaro 2477488,41 Eur 

 

5.19. NUOSAVYBĖS METODO TAIKYMO ĮTAKA. 

 

Duomenų nėra. 

 

14-ojo VSAFAS „JUNGIMAI IR INVESTICIJOS Į ASOCIJUOTUOSIUS 

SUBJEKTUS“ VIII.60 p. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį įgytas balsų skaičius subjekto dalyvių susirinkime, kuris leidžia daryti 

reikšmingą įtaką: 

Duomenų nėra. 

 

14-ojo VSAFAS „JUNGIMAI IR INVESTICIJOS Į ASOCIJUOTUOSIUS 

SUBJEKTUS“ VIII.60-61 p. 

 

Nebalansinėse sąskaitose registruota nepripažinta asocijuotojo subjekto nuostolių dalis, jei dėl sukauptų 

nuostolių sumos viešojo sektoriaus subjektas nustoja pripažinti investiciją į asocijuotąjį subjektą: 

Duomenų nėra. 
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Priežastys dėl kurių finansinėse ataskaitose rodoma 

investicija  į asocijuotąjį subjektą, nors priklausanti nuosavybės vertybinių popierių, dalininkų įnašų dalis 

sudaro 20 ar mažiau procentų balsų visuotiniame dalininkų susirinkime: 

Duomenų nėra. 

 

3.19.FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) 

 

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras finansinės nuomos (lizingo) neturi. 

 

BENDROJI INVESTICIJOS Į NUOMOJAMĄ TURTĄ VERTĖ PAGAL 

FINANSINĖS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS* 

Duomenų nėra.  

19 VSAFAS 6 priedas 

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL 

PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS 

Duomenų nėra. 
                                                                                                                  19 VSAFAS 8 priedas 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.57.2-57.3 

 

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos  

įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro: 

 

 

 

 

 

 

Duomenų nėra. 

 

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį: 

 

 

 

 

 

Duomenų nėra. 

 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.59.1 

 

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė: 

Duomenų nėra. 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.57.3 

 

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis: 

 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Per ataskaitinį 

laikotarpį 

Ataskaitinio  

laikotarpio 

pabaigoje 

   

  

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 
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Duomenų nėra. 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.63.1 

 

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną : 80457,32 Eur. 

 
Eil. 

Nr. 

Sąskaitos 

pavadinimas 

Išnuomoto turto 

pavadinimas 

Vnt. Kaina, Eur Suma , Eur 

1. Negyvenamieji 

pastatai, 1202201 

Sporto rūmų dalis 

perduota sporto klubui 

Panevėžio LRK 

 48,49 m2 

 

     6708,62 

 

    6708,62 

  

2. Negyvenamieji 

pastatai, 1202201 

Sporto rūmų dalis 

perduota karatė sporto 

klubui „Argus“ 

 158,66 m2 

 

   21950,69 

 

  21950,69 

  

3. Negyvenamieji 

pastatai, 1202201 

Sporto rūmų dalis  

perduota sunkiosios 

atletikos sporto klubui 

„Jėga“ 

263,07kv.m. 39234,20   39234,20 

4. Kitas ilgalaikis 

materialus turtas, 

1209401 

1. Treniruoklis 

2. Štanga sunkumų 

kilnojimo 

3. Sunkumų 

kilnojimo 

štanga 

4. Rekordinė 

štanga 

( Perduota sporto 

klubui „Jėga“) 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

     8257,65 

       349,28 

 

       427,77 

 

 

       371,00 

    8257,65 

      349,28 

 

      427,77 

 

 

      371,00 

 5. Negyvenamieji 

pastatai, 1202201 

Sporto rūmų dalis 

perduota Panevėžio 

jaunimo turizmo ir 

aktyvaus laisvalaikio 

klubui „Klajūnas“ 

 19,42 kv.m.      2896,29     2896,29 

 6.  Infrastruktūros 

statiniai, 1203101 

Panevėžio miesto 

regbio klubui „Klevas“ 

8143,87 

kv.m. 

    6840,00      6840,00 

 7. Gyvenamieji pastatai, 

1202101 

Lietuvos sporto 

medicinos centras 

 95,13 kv.m.     5976,09     5976,09 

      Iš viso : 93011,59 Eur                                                                                                     

 

 

IŠNUOMOTAS TRUMPALAIKIS TURTAS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ 

 
Eil. 

Nr. 

Sąskaitos 

pavadinimas 

Išnuomoto turto 

pavadinimas 

Vnt. Kaina, eurai Suma, eurai 

1. Trumpalaikis turtas Štanga ( Perduota sporto 

klubui „Jėga“) 

  1         261,82       261,82 

Iš viso : 261,82 Eur. 

 
 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 
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19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.59.2, 63.2 

 

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių 

laikotarpiai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai: 

 
Eil

Nr 
Panaudos sutarčių pobūdis Sutarties 

terminas 

Galimybė pratęsti  

panaudos laikotarpį 

1 2 3 4 

1. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto panaudos sutartis su sunkiosios 

atletikos klubu „Jėga“ 

2021.08.01. 

 

 

2. Ilgalaikio  turto panaudos sutartis su Panevėžio jaunimo turizmo ir 

aktyvaus laisvalaikio klubu „Klajūnas“ 

 

2021.10.01.  

3. Ilgalaikio  turto panaudos sutartis su sporto klubu Panevėžio LRK 

 

2023.06.30.  

4. Ilgalaikio  turto panaudos sutartis su karatė sporto klubu „Argus“ 

 

2029.05.01.  

5. Ilgalaikio  turto panaudos sutartis su Panevėžio miesto regbio 

klubu „Klevas“ 

2030.08.01.  

6. Ilgalaikio  turto panaudos sutartis su Lietuvos sporto medicinos 

centru 

2029.12.01.  

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.57.4, 59.5, 63.3 

 

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus: 

Duomenų nėra. 

 

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus: 

Duomenų nėra. 

 

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus: 

Duomenų nėra. 

 

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL 

LAIKOTARPIUS* 

Duomenų nėra. 

 

ILGALAIKIAI FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS 

Duomenų nėra. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos nuomos 

sutarčių pobūdis 

Sutarties  

terminas 

1 2 3 

1   

2   

 Iš viso  
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BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI 

PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS 

   Duomenų nėra. 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.1 

 

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė: 

Duomenų nėra. 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.59.4 

 

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos: 

Duomenų nėra. 

 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.5 

 

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio 

laikotarpio paskutinę dieną: 

Duomenų nėra. 

 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.58.2 

 

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos: 

Duomenų nėra. 

 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.58.3 p. 

 

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis 

sumos: 

Duomenų nėra. 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.62.1 

 

Pagal panaudos sutartis gauto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną:  

 

Suma:639427,80 Eur 

 
ILGALAIKIS IR TRUMPALAIKIS TURTAS, GAUTAS PAGAL PANAUDOS SUTARTIS , ESANTIS 

NEBALANSINĖJE SĄSKAITOJE 

 

Pavadinimas     Suma, 

Eurai 
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 188704927 Nacionalinė 

žemės tarnyba prie ŽŪM  

  292 780,00 

 190855295 Panevėžio m. merginų 

dviračių sporto klubas "Fortūna"  

2 100,00 

 190858448 Panevėžio sporto klubas 

"El-Eko-Sport"  

202 382,16 

 193131094 Panevėžio 

triatlono klubas  

  40 970,00 

 247025610 PANEVĖŽIO 

SPECIALUS 

AUTOTRANSPORTAS, AB  

260,64 

 302331977 Irklavimo sporto 

klubas "Panevėžys"  

 55 620,00 

 302608431 V.Vaičikonio 

irklavimo klubas  

  45 315,00 

0130001 likutis pabaigai:    639 427,80 
 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO PERDAVIMO 

SUTARTYS“ XII.62.2 

 

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai: 
 

Eil

Nr 
Panaudos sutarčių pobūdis Sutarties 

terminas 

Galimybė pratęsti  

panaudos laikotarpį 

1 2 3 4 

1. Trumpalaikio  turto panaudos sutartis su Panevėžio dviračių sporto 

klubu „Fortūna“ 

 

2020.12.31  

2. Trumpalaikio turto panaudos sutartis su AB „Panevėžio specialus 

autotransportas“ 

neterminuota  

3. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto panaudos sutartis su Panevėžio 

sporto klubu „Panevėžys“ 

2025.11.04  

4. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto panaudos sutartis su V. Vaičikonio 

irklavimo klubu 

2024.09.30  

5. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto panaudos sutartis su Panevėžio 

triatlono klubu  

2024.09.30  

6. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto panaudos sutartis su Panevėžio 

sporto klubu „El- Eko- Sport“ 

2025.11.04  

7. Ilgalaikio turto panaudos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba 

prie ŽŪM, Panevėžio skyriumi 

2076.01.25 

2030.12.16 

 

8. Ilgalaikio turto panaudos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba 

prie ŽŪM, Anykščių skyriumi 

2030.10.20 

 

 

 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.6, 58.4, 62.3 

 

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus: 

Duomenų nėra. 

 

 

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus: 

Duomenų nėra. 
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Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus: 

Duomenų nėra. 

 

3.20 SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ 
18-ojo VSAFAS 5 priedas 

Duomenų nėra. 

 

18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, 

NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.63p. 

 

Svarbūs nekoreguojantieji po ataskaitiniai ūkiniai įvykiai: 

Duomenų nėra. 

18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTASIS 

TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.61 p. 

Duomenų nėra. 

 

3.21 APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS 

7 VSAFAS  (3 priedas)- biudžetinėms įstaigoms. Politika keista nebuvo. 
Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „PERĖJIMO NUO ANKSČIAU TAIKYTOS APSKAITOS POLITIKOS 

PRIE VSAFAS TAIKYMO POVEIKIS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PRADINĖJE FINANSINĖS BŪKLĖS 

ATASKAITOJE PAGAL VSAFAS RODOMAI INFORMACIJAI“, detalizavimas: Duomenų nėra  

 

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas 

teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui: 

 

Atlikti pataisymai: 

 

 

Pakartotinio pateikimo data: 

 

 

6.26. POATASKAITINIAI ĮVYKIAI  

 

Po ataskaitinių įvykių Panevėžio sporto centre nėra. 

 

Finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. pateikimo data yra 2021 m. kovo 16 d. 

 

VSAKIS duomenų paketo kontrolės 

Kontrolės rezultatas 

ELI- 512, ELI- 513, pagal panaudos sutartis gautas ir perduotas turtas ne VSS : 

 

Jų susidarymo priežastys : 

  (ELI-512) pagal panaudos sutartis gautas turtas yra ne iš VSS subjektų: 

  1. AB Panevėžio specialus autotransportas- konteineriai, 260,64 Eur. 

  2. Panevėžio merginų dviračių sporto klubas „Fortūna“, dviračiai - 2100,00 Eur. 

  3. Panevėžio sporto klubas „El- Eko- Sport“, dviračiai, ūkinis inventorius -  202382,16 Eur.   

  4. Panevėžio triatlono klubas, 40970,00 Eur.     

  5. Sporto klubas Avrora, baidarės, treniruokliai, ūkinis inventorius- 55620,00 Eur. 

  6. V.Vaičikonio irklavimo klubas, baidarės, sportinis inventorius- 45315,00 Eur. 
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  7. Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, žemė – 

292780,00 Eur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

        Iš viso : 639427,80 Eur.  

 (ELI-513) pagal panaudos sutartis perduotas turtas ne VSS subjektams: 

1. Sunkiosios atletikos klubas Jėga, negyvenamieji pastatai- 39234,20 Eur. 

2. Panevėžio jaunimo turizmo ir aktyvaus laisvalaikio klubas Klajūnas, negyvenamieji pastatai- 2896,29 

Eur. 

3. Sunkiosios atletikos klubas Jėga, treniruokliai- 9405,70 Eur. 

4. Sunkiosios atletikos klubas Jėga, štanga- 261,82 Eur. 

5. Sporto klubas Panevėžio LRK, negyvenamieji pastatai- 6708,62 Eur. 

6. Karatė sporto klubas Argus, negyvenamieji pastatai- 21950,69 Eur. 

7. Panevėžio regbio klubas „Klevas“, stadionas – 6840,00 Eur. 

Iš viso : 87297,32 Eur.         

 

 

PRIDEDAMA: 

1) 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas „ 7,8 priedai, 2 lapai. 

2) Duomenų paketo kontrolės būsenų sąrašas. 

 

 

 

_________Direktorius_________                                                 ____________            Saulius Raziūnas  
Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas                    (parašas)                    (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Usevičienė, tel.8 45 582609, el. p. wsportocentras@gmail.com 


